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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan aspek yang penting dalam pembangunan bangsa. 

Karakter suatu bangsa dibangun melalui pendidikan.Muhamad Irham dan Novan 

Ardy Wiyani menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana 

yang dilakukan oleh peserta didik untuk mengubah tingkah laku manusia, baik secara 

individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia tersebut melalui proses 

pengajaran dan pelatihan.
1
  

Pentingnya pendidikan telah dijelaskan dalam Al-qur’an surat Al-Mujadilah 

ayat 11: 

 

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu", maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Al-Qur’an surat 

almujadillah ayat 11).
2
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Pendidikan dapat diperoleh salah satunya melalui lembaga perguruan tinggi. 

Perguruan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah jenjang pendidikan menegah 

(SMA / MA, SMK). Dalam Undang-Undang  No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Pendidikan Tinggi adalah jenjang 

pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma program 

sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program 

spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan 

bangsa Indonesia.
3
 

Salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia adalah Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

merupakan Perguruan Tinggi Islam yang berada dibawah naungan Kementerian 

Agama Republik Indonesia. Walaupun berciri khas kan Islam namun perguruan 

tinggi ini telah mampu bersaing dan mengembangkan jurusan umum untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah Jurusan Pendidikan 

Ekonomi. Jurusan  Pendidikan Ekonomi merupakan salah satu Jurusan umum yang 

berada dibawah naungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.  

Struktur kurikulum pada Jurusan Pendidikan Ekonomi yang berlaku meliputi 

mata kuliah umum, mata kuliah kompetensi dasar, mata kuliah pilihan, dan mata 

kuliah kompetensi lainnya.
4
 Struktur kurikulum pada Jurusan Pendidikann Ekonomi 

pada mata kuliah pilihan memunculkan penomena di kalangan mahasiswa. Mata 
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kuliah pilihan ini terbagi menjadi dua yaitu konsentrasi Pendidikan Akuntansi dan 

konsentrasi Pendidikan Manajemen. 

Program konsentrasi pada Jurusan Pendidikan Ekonomi dipilih oleh 

mahasiswa pada saat memasuki semester ke tiga. Sebelum mahasiswa mengambil 

keputusan terhadap pemilihan konsentrasi terlebih dahulu pihak Jurusan berupa, 

kajur, dosen, penasehat akademik (PA) terlebih dahulu memberikan arahan dan 

gambaran mengenai kedua program konsentrasi ini. Dua pilihan program konsentrasi 

yang ditawarkan, mahasiswa memilih berdasarkan keputusan mereka masing-masing  

yang  sesuai dengan  kemampuan, minat , dan bakat, motivasi yang dimilikinya. 

Namun fenomena yang terjadi pada jurusan pendidikan ekonomi adanya mahasiswa 

yang yang tidak mendasarkan keputusannya kepada hal tersebut karena adanya faktor 

yang menjadi pertimbangan yang dapat mempengaruhi mahasiswa dalam 

memutuskan memilih program konsentrasi tersebut sehingga ketika 

mempertimbangkan faktor yang tidak tepat akan berdampak buruk kepada proses 

perkulihan kedepannya.  

Menurut Muhaimin menyebutkan bahwa pengambilan keputusan itu 

dipengaruhi oleh  dua faktor yaitu internal dan eksternal. Adapun faktor internal 

terdiri dari kognitif, motif, dan sikap. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kesan, 

impresi, perasaan atau konsepsi yang ada pada orang terrsebut.
5
 Didin Kurniadin dan 

Imam Machali menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang bisa memengaruhi proses 
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pengambilan keputusan. Pertama, aspek internal terdiri dari pengetahuan, 

kepribadian. Kedua aspek eksternal yang terdiri dari kultur dan orang lain termasuk 

kedalmnya orang tua, dan kelompok teman sebaya.
6
 

1. Kognitif adalah subtansi serta sifat organisasi yang signifikan keseluruhan 

pengetahuan mengenai bidang mata pelajaran tertentu yang mempengaruhi 

prestasi akademis dalam bidang pengetahuan yang sama dimasa mendatang 

yang mencakup pengetahuan dan pemahaman. 
7
 

2. Sikap merupakan sesuatu yang dipelajari, dan sikap menentukan 

bagaimana individu bereaksi terhadap situasi serta menentukan apa yang 

dicari individu dalam kehidupan.
8
 

3. Motif merupakan segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk 

bertindak melakukan sesuatu. Atau motif adalah suatu pernyataan yang 

kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku atau 

perbuatan ke suatu tujuan atau perangsang. 
9
 

4. Orang tua merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh 

terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan 

sosialnya. Status sosial atau kedudukan sosial  Diartikan sebagai tempat 

atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.   
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5. Kelompok teman sebaya merupakan kelompok rekan sebaya yang lebih 

besar, yang dengan dengan mereka inilah murid (Mahasiswa) berinteraksi 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu, baik tujuan individu maupun tujuan 

bersama. pemilihan yang sama agar tetap bisa menjalin hubungan 

bersama.
10

 

Islam telah menjelaaskan kedudukan  manusia merupakan ciptaan Allah yang 

paling sempurna. Namun ia tidaklah muncul dengan sendirinya atau oleh dirinya 

sendiri. Islam tentu menginginkan pemeluknya untuk cerdas serta pandai yang salah 

satunya ditandai dengan mampunya memilih dan menyelesaikan suatu keputusan 

baik itu untuk memenuhi kebutuhan maupun untuk menyelesaikan suatu masalah 

yang dihadapinya. 

Pengambilan keputusan yang baik dalam memilih program konsentrasi sangat 

diperlukan karena pengambilan keputusan berfungsi sebagai pangkal permulaan dari 

semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun 

secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Selain itu 

pengambilan keputusan juga bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan masa 

yang akan datang, dimana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. 
11

 

Proses pengambilan keputusan diawali ketika seseorang berada dalam situasi 

pengambilan keputusan. Penanganan yang tepat terhadap situasi pengambilan 

keputusan juga akan menentukan suatu proses pengambilan keputusan. Situasi 

                                                           
10

Dale H. Schunk, dkk, Motivasi dalam Pendidikan Teori, Penelitian, dan Aplikasi, 

(Jakarta:PT.Indeks,2012),hlm. 417 
11

Hendra Riofita, Teknik Proyeksi Bisnis, (Pekanbaru:Mutiara Pesisir Sumatera,2015), hlm.118 



6 
 

pengambilan keputusan terjadi atau muncul dalam diri seseorang ketika ia 

dihadapkan dengan permasalahan dan beberapa alternatif atau pilihan sebagai 

jawaban dari permasalahanya. Selanjutnya, dari beberapa alternatif jawaban tersebut, 

ia mulai mempertimbangkan, berfikir, menaksir, memprediksi, dan menentukan 

pilihan. Tahap menentukan pilihan terhadap alternatif yang ada merupakan tahap 

penting dalam proses pengambilan keputusan. 
12

 

Menurut Irham Fahmi, keputusan adalah proses penelusuaran masalah yang 

berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada 

terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi.
13

 Rekomendasi itulah yang selanjutnya 

dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh 

karena itu begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi 

yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang 

tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pengambilan 

keputusan yang tepat sangat penting dalam kehidupan seharai-hari termaksud dalam 

hal ini adalah pengambilan keputusan dalam memilih program konsentrasi pada 

jurusan pendidikan ekonomi fakultas tarbiyah dan keguruan . Pengambilan keputusan 

secara tepat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam memilih program konsentrasi 

akan berdampak positif terhadap kelancaran studi mahasiswa kedepannya. Begitu 

juga sebaliknya ketika pemilihan keputusan itu secara tidak tepat maka akan 
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berdampak negatif kepada studi mahasiswa itu sendiri seperti rendahnya Indeks 

Prestasi mahasiswa.   

Permasalahan inilah yang penulis temukan pada Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada 

mahasiswa program studi pendidikan ekonomi fakultas tarbiyah dan keguruan 

ditemukan bahwa umumnya mahasiswa sudah memilih keputusan yang baik dan 

tepat dalam memilih program konsentrasi. Namun penulis masih menemukan 

beberapa diantara mahasiswa yang  keputusannya dalam memilih program 

konsentrasi belum baik dan tepat sehingga berdampak buruk kepada proses 

perkulihaannya. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut:   

1. Masih terdapat  mahasiswa yang memperoleh IP dibawah 3,0 

2. Masih terdapat mahasiswa yang mengakiri (berhenti)  kuliahnya sebelum 

menyelesaikan studinya  

3. Masih terdapat mahasiswa yang pindah dari konsentrasi satau ke 

konsentrasi yang lain.  .  

Permasalahan tersebut disebabkan oleh banyaknya faktor yang menjadi 

pertimbangan mahasiswa ketika mengambil keputusan memilih program konsentrasi 

tersebut sehingga berpengaruh kepada pengambilan keputusan mahasiswa dalam 

memilih program konsentrasi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul :  
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“ Faktor Dominan yang Menjadi Pertimbangan Keputusan Mahasiswa 

dalam Memilih Program Konsentrasi pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau”. 

B. Penegasan Istilah  

Peneliti merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang ada pada judul 

penelitian agara tidak terjadi kekeliruan dalam memahami maksud dari istilah  

tersebut. Diantaranya adalah: 

1. Analisis  

Menurut Komaruddin Analisis adalah kegiatan berfikir untuk 

menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal 

tanda – tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing – 

masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. 

2. Faktor 

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan 

(mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Kesimpulannya faktor adalah hal yang 

menyebabkan terjadinya sesuatu. 

3. Mahasiswa 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa adalah orang yang 

belajar di perguruan tinggi. Jadi yang dimaksud mahasiswa disini adalah 

mahasiswa UIN Suska Riau Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidkan 

Ekonomi angkatan 2014 yang memilih program konsentrasi Akuntansi dan 

Manajemen. 
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4. Keputusan  

Frof.Dr.Prajudi Atmosudirjo, SH mengatakan bahwa keputusan adalah 

suatu pengakhiran dari pada proses pemikiran tentang suatu masalah atau 

problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi 

masalah tersebut, dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif 

5. Konsentrasi 

Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal yang 

menyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan. Dalam belajar maka 

konsentrasi berarti pemusatan pikiran terhadap suatu mata pelajaran tersebut. 

Konsentrasi yang dimaksud disini adalah pilihan yang ditawarkan dari Program 

Studi Pendidkan Ekonomi berupa mata kuliah Pendidikan Ekonomi sesuai 

dengan kelas dibidangnya seperti, Akutansi dan Manajemen. 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas maka 

penulis menemukan berbagi permasalah diantaranya adalah : 

a. Belum ditemukannya faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

mahasiswa dalam memilih program konsentrasi pada jurusan pendidikan 

ekonomi 

b. Belum ditemukan besarnya persentase masing-masing faktor yang 

mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih program konsentrasi 

pada jurusan pendidikan ekonomi 
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c. Belum ditemukanya faktor dominan yang menjadi pertimbangan 

keputusan mahasiswa dalam memilih program konsentrasi pada jurusan 

pendidikan ekonomi UIN Suska Riau. 

2. Fokus Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis memfokuskan 

penelitian ini pada faktor dominan yang menjadi pertimbangan pengambilan 

keputusan mahasiswa dalam memilih program konsentrasi pada jurusan 

pendidikan ekonomi UIN Suska Riau. 

3. Rumusan Masalah 

Faktor apa yang paling dominan diantara faktor kogitif, sikap, motif, 

kelompok teman sebaya dan orang tua  yang menjadi pertimbangan keputusan 

mahasiswa dalam memilih program konsentrasi pada jurusan pendidikan 

ekonomi UIN Suska Riau? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui faktor dominan yang menjadi pertimbangan 

pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih program konsentrasi pada 

jurusan pendidikan ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Manfaat Penelitian  

1. Menjadi bahan pedoman bagi mahasiswa dalam mengambil Program 

konsentrasi keahlian. 
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2. Memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan mahaiswa dalam memilih program konsentrasi pada prodi 

pendidikan ekonomi Uin Suska Riau 

3. Memberikan gambaran tentang besarnya persentase masing-masing faktor 

dalam keputusan mahasiswa memilih program konsentrasi  

4. Memberikan informasi tentang konsentrasi yang ada pada program studi 

pendidikan ekonomi Uin Suska Riau 

5. Bagi Program studi pendidikan ekonomi Uin Suska Riau penelitian ini 

bermanfaat untuk mengambil kebijakan dan evaluasi yang lebih baik 

untuk kedepannya.  

 

 

 


